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,געגועושלאובדןשלהתחושהאתמכיר,בעולםמקוםמכל,אדםכל

.יקרמישהולושמזכירהמתכוןישאדםלכל

ונפגעיל''צהחללילזכרייחודיהנצחהפרויקטהינוזיכרוןעםמתכון

.שמאחוריהםוהסיפוראהוביםמתכוניםבישולדרךהאיבהפעולות

וידאוקטעי,סיפורים,תמונותומשתפיםטועמים,מבשלים,נפגשים

ומשפחתוהמנהשמאחוריהאדםעלומשוחחים

יונצחובהםבישולמפגשיהארץברחבייתקיימו,השנההזיכרוןיוםלקראת

והסיפורשאהבוהמתכוניםבישולדרך,האיבהפעולותונפגעיל''צהחללי

.שמאחוריהם
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פעולותונפגעיל''צהחללילזכרייחודיהנצחהפרויקטהינוזיכרוןעםמתכון

.שמאחוריהםוהסיפוראהוביםמתכוניםבישולדרךהאיבה

ומשוחחיםוידאוקטעי,סיפורים,תמונותומשתפיםטועמים,מבשלים,נפגשים

.ומשפחתוהמנהשמאחוריהאדםעל
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פלסטינימחבלביצעאותובפיגוע,2018באוקטובר7-בנרצחהקים

המוקדמותהבוקרבשעות.ברקןהתעשייהבאזוראלוןבמפעל

ופלסטיניםישראליםעובדיםבו"מתכתאלון"מפעללמשרדיהמחבלהגיע

.זהלצדזה

ביריפתח07:30השעהולקראתבמקוםתקלהלתקןכביכולהגיעהוא

.במקוםששההמילעבר

נרצחקיםעםיחד.שנאזקהלאחרלמוותנורתהיחזקאללבנגרונדקים

.לציוןמראשון35בן,בי'חגזיו
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גדלה בגינות שומרון במשך שבע שנים ואת תקופת  , קים נולדה ברמת גן

היא למדה בחטיבת ברנר ובתיכון  . הנערות והבגרות עשתה בפתח תקווה

.ברנר

נרצחה בפעולות  , ל"יחזקאל זלבנגרונדקים 

,  07.10.2018, ט"התשעח בתשרי "איבה ביום כ

.במותה28בת 

את ההוריה , הותירה אחריה בעל ותינוק בן שנה

.רפי וחווה ואחותה שחר
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".אני מבקש ממנה סליחה על זה שאני נשבר לפעמים": גיא יחזקאל, בעלה

,  לאנשים. היא דאגה לסביבה שלה בכל דבר, תמיד אמרו על קים שהיא טובה מדי“

.  היא הייתה טבעונית וטיפלה בכל חתולי הרחוב. לבעלי חיים שכל כך אהבה

תמיד גם שאפה  . היה לה לב עצום וחיוך ענק

היא הייתה משפטנית ועבדה  . ללמוד ולהתקדם

היא התכוונה להיבחן  . כמזכירה' אלון‘בקבוצת 

הכי אהבתי את העיניים . ללשכת עורכי הדין

היא הייתה . עיניים שנוגעות, חיוך כובש: שלה

".החברה הכי טובה שלי
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לא שוכחת את אותו בוקר בו החיים שלה ושל המשפחה  שחר אחותה 

. זה היום שבו איבדתי את אחד הדברים הכי יקרים לי בעולם. "התהפכו

השעה הייתה כמה דקות  , אני זוכרת ששמתי את הבן שלי בבית הספר

לשמונה ואיך שיצאתי מבית הספר קיבלתי לטלפון את החדשות הקופצות  

הייתי בחודש השישי להריון ובאופן אוטומטי הרמתי  . שהיה פיגוע בברקן

.טלפון לאחותי שעובדת בברקן
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אומרת  , "אנחנו עדיין לא לגמרי מעכלים את העובדה שהיא איננה ולא תחזור יותר לעולם"

אנחנו חיים במציאות מדומה . הלב מסרב להבין, הראש מבין. "האחות שחר בראיון מצמרר

כשאני רואה ברחוב בלונדינית אני חושבת  . ל ואולי היא תחזור יום אחד"שאולי היא טסה לחו

".מאוד קשה לנו להשלים עם העובדה שהיא איננה. שאולי זו היא במקרה

על לילות בלי שינה ועל תקווה שמדובר , מלאת תהפוכות, שחר מספרת על שנה מאוד קשה

בשנה הראשונה כל דבר יותר  . מאוד קשה, השנה הייתה שנה מאוד קשה. "בחלום רע

מתוך הרגל אמא שלי בכל יום שישי הייתה  . כי זה כל דבר פעם ראשונה בלי קים, קשה

אנחנו שורדים כל יום שעובר ואומרים  ". משאירה לה צלחת שאולי היא תיכנס ותאכל איתנו

".תודה שהיום עבר ואנחנו עדיין פה
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ל"יחזקאל זלבנגרונדהנצחתה של קים 

,חייםבעלילמעןפעילההייתהגםהיא,ואםרעיההייתהשקיםלכךמעבר

.רביםחייםבעליוהצילהלמענםרבותשהתנדבה

משפחתה החליטה לציין את . של קים30-חל יום הולדתה ה11.9.19ב

ליוזמה הזו הצטרפה גם עיריית ראש העין  . האירוע ולהנציח את זכרה

שהחליטה להקים גן משחקים על שמה וכן להקצות תקציב לעיקור החתולים  

ל בדרך  "באותו היום התקיים מצעד למען בעלי החיים ולזכרה של קים ז. בעיר

.  המשקפת את דרכה ואת ערכיה
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ז״לקיםבליהחיים•

הנרצחת בפיגוע בברקן•

מסע הרצח של המחבל בברקן•

סרטונים וכתבות 

ל"יחזקאל זלבנגרונדקים 

https://www.mako.co.il/news-channel2/Channel-2-Newscast-q2_2019/Article-6b408c9ca789a61027.htm
https://roshhaayin.mynet.co.il/local_news/article/m_317922
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5365585,00.html
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תודה
!שהשתתפתם


